
Argazkian Gomako biztanle bat mugikor baten erabiltzailea erakusten duen 
anuntzio baten aurretik pasatzen ikusten dugu. Non kokatzen zarete zuek? 
Argazkian azaltzen diren pertsonetako zeinekin identifikatzen zarete ge-
hiago? Kontsumo katearen zein zatitan zaudete? Zeintzuk dira “haiek” eta 
“gure” arteko loturak?

Gutariko bakoitzak kontsumitzaile 
gisa duen boterea erabil dezake ga-
tazkarik gabeko teknologia lortz-
earen alde. Baina gure buruari galdetu 
diezaiokegu: zer paper jokatzen dugu 
kontsumo-gizarte honetan? Nola bila 
ditzakegu gure ohiturak, jardunbide-
ak, erosketak… mundu globalizatu-
aren errealitatean eta, zehazki tekno-
logian eragiteko?

Produktu elektrikoen kontsumoaren kalteak ahalik eta txikienak izan dait-
ezen lortzeko, etxetresna elektriko bat hondatzen zaigunean egin beharreko 
lehen gauza gure udalerritik gertuen dauden puntu berdeei buruzko infor-
mazioa eskuratzea da (Internet bidez edo udaletxera deituz). Han adier-
aziko digute nora eraman dezakegun gure zabor elektronikoa.

Gatazkarik Gabeko Teknologia kanpainatik ere Mugikorrak Kongoren alde 
izeneko ekimenarekin berrerabileren eta birziklapenaren aldeko apustua 
egin dugu. Gailuen bilketatik lortutako diruarekin Jesuiten Errefuxiatu-
entzako Zerbitzuak KED-ren ekialdean dituen ekintza humanitarioko pro-
gramei laguntzen diegu. Baina haratago joan nahi dugu eta arazoaren ja-
torriei erantzuna eman nahi diegu. Hori dela eta, ikusgai jarri nahi ditugu 
teknologia mugikorraren munduan existitzen diren alternatibak eta, bide 
batez, esparru honetara ekarri nahi dugu kontsumo arduratsuaren aldeko 
mugimenduen lema historikoa: “kontsumitu gutxiago, kontsumitu hobeto”.



Zer egin dezakegu guk?

Mugikorra hondatzen bazaizu:
• Kontsultatu enpresaren berme-zerbitzua.
• Bildu mugikorren konponketa-enpresei buruzko informazioa. Sarean 
interesgarriak diren aukerak topatuko dituzu.
• Saiatu zu zeu mugikorra konpontzen.
• Ez bada posible, birziklatzeko aukera duzu.

Beste mugikor bat erostea erabaki baduzu:
• Berrerabili mugikor zaharrago bat edo erosi bigarren eskuko bat 
(ebay, loquuo, wallapop-en begiratuz, adibidez).
• Balioetsi irizpide etikoak eta ingurunearekin lotutakoak, ez soilik 
prezioa.

Badago ere FAIRPHONE proposamena, estandar etikotik eta giza es-
kubideak errespetatuz egindako telefono bat dena. KEDn erosten eta inber-
titzen jarraitu dute  “Conflict-Free Tin Initiative CFTI)” eta “Solutions for 
Hope Project” ekimenen bitartez etekinak familiei eta ez talde armatuei la-
guntzeko erabiltzen dira; diseinu irekia du iraunkortasun handiagoa izateko 
zaharkitzapen programatuaren arauak ez jarraituz, eta E-Waste edo zabor 
elektronikoaren kudeaketaren gaiari erreparatuz, Ghanako erakundeekin 
lankidetzan ari dira.

Arlo sozialean ere badira aukerak:
- Biziki sustatu zure inguruan gatazkarik gabeko teknologiaren erabil-
era
- Informatu eta inguruko pertsonak eta taldeak trebatu
- Gatazkarik Gabeko Teknologia kanpaina ezagutarazi eta haren he-
datzaile bihurtu zaitez
- “Kongorako mugikorrak” bildu zure inguruan. Mugikor horiekin 



hango gatazkaren ondorioak jasaten dituztenen aldeko zenbait proiektu fi-
nantziatuko ditugu. 

- Bideoa: “Zure mugikorrak ezkutatzen duena” (zatia) (Iturria: ALBOAN) 
Ikusi.

- Infografiak:
o “Aldaketarako proposamenak”(Iturria: ALBOAN) Ikusi.
o “Mugikorra aldatzeko gida: noiz da mugikorrez aldatzeko momentua?” 
(Iturria: ALBOAN) Ikusi.
o Produktu elektronikoak arduraz kontsumitzeko gida (Iturria: ALBOAN) 
Ikusi.

o FAIRPHONE webgunea: https://www.fairphone.com/en/

Denok lagundu dezakegu Kongoko Errepublika 
Demokratikoko indarkeria amaitzen. 

Egin bat gurekin!
Informazio gehiago 

www.gatazkarikgabekoteknologia.org 
web orrialdeanean. 

Argazkian Gomako biztanle bat mugikor baten erabiltzailea erakusten duen anuntzio baten aurretik pasatzen ikusten dugu. Non kokatzen zarete zuek? Argazkian azaltzen diren pertsonetako zeinekin identifikatzen zarete gehiago? Kontsumo katearen zein zatitan zaudete? Zeintzuk dira “haiek” eta “gure” arteko loturak?Gutariko bakoitzak kontsumitzaile gisa duen boterea erabil dezake gatazkarik gabeko teknologia lortzearen alde. Baina gure buruari galdetu diezaiokegu: zer paper jokatzen dugu kontsumo-gizarte honetan? Nola bila ditzakegu gure ohiturak, jardunbideak, erosketak… mundu globalizatuaren errealitatean eta, zehazki teknologian eragiteko?Produktu elektrikoen kontsumoaren kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen lortzeko, etxetresna elektriko bat hondatzen zaigunean egin beharreko lehen gauza gure udalerritik gertuen dauden puntu berdeei buruzko informazioa eskuratzea da (Internet bidez edo udaletxera deituz). Han adieraziko digute nora eraman dezakegun gure zabor elektronikoa.Gatazkarik Gabeko Teknologia kanpainatik ere Mugikorrak Kongoren alde izeneko ekimenarekin berrerabileren eta birziklapenaren aldeko apustua egin dugu. Gailuen bilketatik lortutako diruarekin Jesuiten Errefuxiatuentzako Zerbitzuak KED-ren ekialdean dituen ekintza humanitarioko programei laguntzen diegu. Baina haratago joan nahi dugu eta arazoaren jatorriei erantzuna eman nahi diegu. Hori dela eta, ikusgai jarri nahi ditugu teknologia mugikorraren munduan existitzen diren alternatibak eta, bide batez, esparru honetara ekarri nahi dugu kontsumo arduratsuaren aldeko mugimenduen lema historikoa: “kontsumitu gutxiago, kontsumitu hobeto”.Zer egin dezakegu guk?Mugikorra hondatzen bazaizu:•	Kontsultatu enpresaren berme-zerbitzua.•	Bildu mugikorren konponketa-enpresei buruzko informazioa. Sarean interesgarriak diren aukerak topatuko dituzu.•	Saiatu zu zeu mugikorra konpontzen.•	Ez bada posible, birziklatzeko aukera duzu.Beste mugikor bat erostea erabaki baduzu:•	Berrerabili mugikor zaharrago bat edo erosi bigarren eskuko bat (ebay, loquuo, wallapop-en begiratuz, adibidez).•	Balioetsi irizpide etikoak eta ingurunearekin lotutakoak, ez soilik prezioa.Badago ere FAIRPHONE proposamena, estandar etikotik eta giza eskubideak errespetatuz egindako telefono bat dena. KEDn erosten eta inbertitzen jarraitu dute  “Conflict-Free Tin Initiative CFTI)” eta “Solutions for Hope Project” ekimenen bitartez etekinak familiei eta ez talde armatuei laguntzeko erabiltzen dira; diseinu irekia du iraunkortasun handiagoa izateko zaharkitzapen programatuaren arauak ez jarraituz, eta E-Waste edo zabor elektronikoaren kudeaketaren gaiari erreparatuz, Ghanako erakundeekin lankidetzan ari dira.Arlo sozialean ere badira aukerak:https://exposiciontlc.tecnologialibredeconflicto.org/exposicion-12/-	Informatu eta inguruko pertsonak eta taldeak trebatu-	Gatazkarik Gabeko Teknologia kanpaina ezagutarazi eta haren hedatzaile bihurtu zaitez-	“Kongorako mugikorrak” bildu zure inguruan. Mugikor horiekin hango gatazkaren ondorioak jasaten dituztenen aldeko zenbait proiektu finantziatuko ditugu. 	Bideoa: “Zure mugikorrak ezkutatzen duena” (zatia) (Iturria: ALBOAN) Iñigo??	Infografiak:o	“Aldaketarako proposamenak”(Iturria: ALBOAN)http://www.educacion.alboan.org/system/card_es/2595/original/TLC_poster_08_eu.pdf?1446659360 o	“Mugikorra aldatzeko gida: noiz da mugikorrez aldatzeko momentua?” (Iturria: ALBOAN) http://www.educacion.alboan.org/system/card_eus/2594/original/TLC_poster_07_eu.pdf?1446659163 	Produktu elektronikoak arduraz kontsumitzeko gida (Iturria: ALBOAN) https://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/pdf/GUIA-CONSUMO-RESPONSABLE_EUSK.pdf	FAIRPHONE webgunea: https://www.fairphone.com/en/Denok lagundu dezakegu Kongoko Errepublika Demokratikoko indarkeria amaitzen. Egin bat gurekin!Informazio gehiago www.gatazkarikgabekoteknologia.org web orrialdeanean. 
http://www.educacion.alboan.org/system/card_es/2595/original/TLC_poster_08_eu.pdf?1446659360
http://www.educacion.alboan.org/system/card_eus/2594/original/TLC_poster_07_eu.pdf?1446659163
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/pdf/GUIA-CONSUMO-RESPONSABLE_EUSK.pdf
https://www.fairphone.com/en/
www.gatazkarikgabekoteknologia.org 

